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 BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS LITERATŪRINIO A. PUŠKINO MUZIEJAUS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI 

 

Eil. 

nr. 

Paslaugos pavadinimas Pastabos Vienetas Paslaugos įkainis 

(Eur) 

1.  Muziejaus lankymo bilietai (be gido paslaugų) besimokančiam jaunimui, 

pensininkams ir būtinosios tarnybos kariams pateikus pažymėjimus  

 Vienam asmeniui 0,58  

2.  Muziejaus lankymo bilietai (be gido paslaugų) suaugusiems asmenims  Vienam asmeniui 1,16  

3.  Muziejaus lankymas (be gido paslaugų): 

  3.1. ikimokyklinio amžiaus vaikams; 

  3.2. vaikų namų ir šeimynų auklėtiniams; 

  3.3. asmenims, kuriems nustatytas 0–25 proc. ir 30–40 proc. darbingumo 

lygis;  

  3.4. Lietuvos Respublikos muziejininkams; 

  3.5. Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) nariams; 

  3.6. mokytojams (ne daugiau kaip 2 asmenys), lydintiems mokinių grupes, 

kuriose yra ne mažiau kaip 10 asmenų; 

  3.7. mokytojams (ne daugiau kaip 2 asmenys), lydintiems vaikus į 

edukacinius užsiėmimus; 

  3.8. turizmo firmų atstovui (1 asmuo) ar gidų gildijos nariui (1 asmuo), kurie 

lydi ne mažiau kaip 10 Lietuvos Respublikos piliečių grupę ar ne mažiau kaip 

5 asmenų užsieniečių grupę 

 3 punkte 

nurodytiems 

asmenims 

Nemokamas 

4.  Gido paslaugos lietuvių kalba 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didžiausia grupė – 20 

žmonių. 

Gido paslaugos teikiamos 

tik asmenims, įsigijusiems 

muziejaus lankymo 

bilietus 

1 valanda 8,69  



5.  Gido paslaugos kita kalba 

 

Didžiausia grupė – 20 

žmonių. 

Gido paslaugos teikiamos 

tik asmenims, įsigijusiems 

muziejaus lankymo 

bilietus 

1 valanda 11,58  

6.  Garsinio gido paslauga 

 

Garsinio gido paslaugos 

teikiamos tik asmenims, 

įsigijusiems muziejaus 

lankymo bilietus 

Vienam asmeniui 1,45  

7.  Vaizdajuosčių demonstravimo muziejaus audiovizualinėje salėje paslauga 

organizuotoms grupėms 

Mažiausia grupė – 10 

žmonių, didžiausia – 20 

žmonių. 

Vaizdajuosčių 

demonstravimo paslaugos 

teikiamos tik asmenims, 

įsigijusiems muziejaus 

lankymo bilietus 

Vienam asmeniui 0,29  

8.  Muziejaus rengiamų edukacinių užsiėmimų paslauga organizuotoms grupėms 

 

Mažiausia grupė – 10 

žmonių, didžiausia – 20 

žmonių. 

Edukacinių užsiėmimų 

paslaugos teikiamos tik 

asmenims, įsigijusiems 

muziejaus lankymo 

bilietus. 

Vienam asmeniui 0,58  

9.  Santuokos registravimo ceremonijos organizavimo paslauga Paslauga organizuojama 

pagal Vilniaus miesto 

savivaldybės 

administracijos 

direktoriaus 2009 m. 

gruodžio 1 d. įsakymu Nr. 

40-1738 „Dėl Santuokos 

registravimo norinčiųjų 

susituokti pasirinktoje 

vietoje tvarkos aprašo 

1 valanda 86,89  



tvirtinimo“  patvirtinto 

aprašo reikalavimus 

10.  Kultūrinių renginių  organizavimo muziejuje kitiems juridiniams ir fiziniams 

asmenims paslauga 

 1 valanda 43,44  

11.  Parodų įrengimo muziejaus laikinų parodų salėje kitiems juridiniams ir 

fiziniams asmenims paslauga 

 

Paroda turi būti 

eksponuojama ne mažiau 

kaip 15 kalendorinių dienų 

1 kalendorinė 

diena 

5,79  

12.  Jaunavedžių fotosesijos muziejaus interjere paslauga 

 

Paslaugos trukmė – ne 

ilgesnė kaip 30 min. 

fotosesija vienai 

sutuoktinių porai ir jos 

palydai. 

Būtina ne vėliau kaip prieš 

3 dienas su muziejaus 

administracija suderinti 

numatomos fotosesijos 

laiką. 

1 fotosesija 14,48  

13.  Galimybė pasinaudoti muziejaus tualetu asmenims, neįsigijusiems muziejaus 

lankymo bilietų  

 Vienam asmeniui 0,29  

______________ 

 


